
 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem 
Výběr ze zásahů ze dnů 18.-19.listopadu 2012 

 

Územní odbor Žatec 
Požár stoupačky v čtyřpatrovém domě 
19.11. 9:09 Na linku tísňového volání byl oznámen požár v koupelně 
v čtyřpatrové domě na Tyršově náměstí v Lounech. K požáru vyjela 
jednotka HZS ÚK ze stanice Louny a dobrovolné jednotky z Cítolib a 
Líšťan. Hořelo ve stoupačce v bytě ve čtvrtém patře. Na místo byli 
povolání plynaři. Hasiči požár zlikvidovali v 9:28.  
 
Územní odbor Žatec 
Požár světla v plaveckém bazénu 
19.11. 8:38 Jednotka HZS ÚK ze stanice Louny a dobrovolná jednotka 
z Posroloprt vyjely do plaveckého bazénu v Postoloprtech, kde hořelo 
světlo. Při příjezdu jednotek na místo světlo již nehořelo. Z bazénu bylo 
evakuováno 32 dětí a 4 učitelky. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči objekt 
odvětrali. Pravděpodobná příčina: závada na elektroinstalaci. 
  
Územní odbor Most 
Dopravní nehoda 
19.11. 5:58 Jednotka HZS ÚK ze stanice Most vyjela na žádost Policie 
ČR k dopravní nehodě dvou osobních aut na třídě Budovatelů v Mostě. 
Z havarovaných aut unikala jen chladící směs. Hasiči odpojili 
akumulátory, zametli střepy a pomohli odstranit havarované vozy 
z křižovatky.  
 
Ústí nad Labem  
Vypalování kabelů a požár odpadu 
18.11. 21:32 Na linku tísňového volání bylo oznámeno, že z bývalé 
loděnice v Děčínské ulici v Ústí nad Labem jde kouř a jsou vidět 
plameny. K požáru vyjela jednotka HZS ÚK ze stanice Ústí nad Labem a 
dobrovolná jednotka z Velkého Března. Hasiči nalezli ohnisko v objektu 
bývalé loděnice. Hořel odpad po vypalování kabelů. Požár byl 
zlikvidován vysokotlakým vodním proudem v 22:26. 
 
 



Územní odbor Teplice 
Požár zahradního altánu 
18.11. 13:14 Jednotka HZS ÚK ze stanice Teplice a dobrovolná jednotka 
z Krupky vyjely k požáru v zahrádkářské kolonii u plaveckého stadionu 
v Krupce. Hořel zahradní altán. Hasiči rozebrali střechu a požár 
zlikvidovali v 14:46. Příčinou požáru byla manipulace s otevřeným 
ohněm. Škoda byla předběžně odhadnuta na 60 tisíc Kč. 
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